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1 Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, no município de Formosa 
2 do Rio Preto/BA, foi realizada a reunião da Câmara Consultiva Regional do Médio São Francisco 
3 do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CCRMSF/CBHSF. Participaram da 
4 reunião os seguintes membros / instituições titulares: Associação dos Fruticultores da Adutora 
5 da Fonte – AFAF / Ednaldo de Castro Campos; Antônio Paiva dos Santos (pessoa física) / Roberto 
6 Rivelino de Souza Rocha; Associação dos Quilombolas da Lagoa das Piranhas / Cláudio Pereira 
7 da Silva; CBH Verde e Jacaré / Tatiane Barreto; CBH Paramirim e Santo Onofre / Anselmo 
8 Barbosa Caires. Participaram os seguintes membros / instituições suplentes: Associação dos 
9 Condutores de Visitantes do Morro do Chapéu / Anselmo Barbosa Caires; Associação 

10 Quilombola Agropastoril Cultural de Araçá/Volta / Lucas Marcolino da Silva; Consórcio 
11 Intermunicipal do Oeste da Bahia – CONSID / Berenice Lima Peres (no exercício da titularidade); 
12 Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB / Jaime Honorato Júnior (no exercício da 
13 titularidade - virtual); Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto / Vinícius Caires Porto (no 
14 exercício da titularidade); CBH Verde e Jacaré / Cecília Machado de Oliveira. Participaram os 
15 seguintes representantes da Agência Peixe Vivo: Francimara Pereira, Auxiliar Administrativo 
16 da Agência Peixe Vivo; Flávia Mendes, Coordenadora Técnica da Gerência de Projetos da 
17 Agência Peixe Vivo; Estiveram presentes também: Aristóteles Gomes de Sá, representante do 
18 CBH Paramirim e Santo Onofre; João Bastos Neto, membro da CTIL/CBHSF; Noélia Nonato 
19 Moraes, moradora do Quilombo Buritizeiro; Aurenilde Aires dos Santos, representante da 
20 ACIPOP; Amanda dos Santos e Leib Santiago, representantes da 10envolvimento; e Maria 
21 Jacinta, presidente da Associação Combatentes de Incêndios Florestais e representantes do 
22 poder público de Formosa do Rio Preto. Abertura, Verificação de Quórum e aprovação da 
23 Minuta da Ata: A reunião iniciou às 09h45min, com a formação da mesa, composta por Geraldo 
24 Martins, Vinicius Caires, Cláudio Pereira e Ednaldo Campos. O Sr. Ednaldo Campos, coordenador 
25 da Câmara Consultiva Regional do Médio São Francisco – CCR Médio SF, iniciou a reunião 
26 cumprimentando a mesa e dando boas-vindas aos participantes. Em seguida a palavra foi 
27 passada para os integrantes da mesa que se pronunciaram. Em continuidade, o Sr. Cláudio 
28 Pereira, Secretário da CCR Médio SF, conferiu o quórum e apresentou a pauta da reunião e na 
29 sequência conduziu a aprovação da minuta da ata da reunião do dia 25 de novembro de 2021, 
30 realizada na cidade de Barreiras/BA, aprovada pelos presentes. Apresentação Resultados do 
31 Estudo do Aquífero Urucuia: Obedecendo a pauta da reunião, a Sra. Flávia Mendes, 
32 Coordenadora Técnica da Agência Peixe Vivo apresentou o resultado dos Estudos do Aquífero 
33 Urucuia, realizados entre 2021 a 2022, pela empresa contratada Profil, em atendimento a 
34 demanda do CBHSF. Informou que para acompanhar este trabalho foi formado um Grupo de 
35 Trabalho (GT) com representantes de instâncias do CBHSF. Durante a apresentação o plenário 
36 fez suas contribuições ao tempo que teve as dúvidas esclarecidas. Na oportunidade a Sra. 
37 Amanda dos Santos pontuou que os membros do CBH Grande não foram informados da 
38 reunião. O Sr. Ednaldo Campos justificou informando que a convocatória foi enviada para os 
39 dirigentes de cada CBH Afluente, incluindo o CBH Grande, e é de responsabilidades de cada 
40 dirigente divulgar para os membros de seus respectivos comitês. Foi dado uma pausa para o 
41 lanche. Situação Conflito Rio Grande: A reunião reiniciou com a apresentação do Sr. João 
42 Bastos Netos, membro da Câmara Técnica Institucional e Legal - CTIL, sobre a situação do 
43 Conflito no Rio Grande. Fez a contextualização histórica da implantação do conflito, dada a 
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44 partir de uma demanda do CBH Grande ao CBHSF, que em atendimento, designou a CTIL para 
45 fazer a gestão desse conflito, e para tanto nomeou uma Comissão Processante para delinear a 
46 situação do conflito por água existente na Bacia do Rio Grande, especificamente na porção do 
47 Riacho Boa Sorte, nos municípios de Barreiras/BA e Catolândia/BA. Informou que foi realizado 
48 visitas de campo a fim de conhecer o problema e os atores envolvidos, e iniciado um trabalho 
49 de diagnóstico no município de Barreiras, realizado pelo próprio município, entretanto, o 
50 município de Catolândia não teve condições de realizar este diagnóstico, que foi realizado com 
51 o apoio do CONSID. Contudo, a pandemia, tornou moroso o trabalho. Com a retomada das 
52 atividades normais, a CONSID propôs realizar um novo diagnóstico, ou ampliação do 
53 diagnóstico realizado para a parte mais superior da bacia, próximo das nascentes do Riacho Boa 
54 Sorte. O Sr. João Bastos, por fim, informou que o status do Conflito está em fase de diagnóstico, 
55 e que uma avaliação deve ser feita pelo CBHSF a fim de avaliar o aporte de recursos para 
56 realização desse diagnóstico final, e que a CTIL deverá reunir a Comissão Processante para fazer 
57 novas prospecções nos locais onde deverão ser realizados novos diagnósticos, e provavelmente 
58 também será realizada uma nova reunião com a equipe do CONSID para tratativas de apoio 
59 para realização final do trabalho. A palavra foi aberta ao plenário. Apresentação status dos 
60 projetos e ações da região do Médio SF: Dando continuidade, a Srta. Flávia Mendes apresentou 
61 o status dos projetos e ações desenvolvidas na região fisiográfica do Médio SF. Primeiramente 
62 expos os   projetos   de   requalificação   ambiental,   informando   os   status   dos   projetos 
63 contemplados no edital 2018, nos municípios de Lapão, Paramirim, Barra do Mendes, Mulungu 
64 do Morro, Itaguaçu da Bahia, em fase de elaboração do TDR, já concluídos para os municípios 
65 de Lapão e Paramirim e que serão publicados em breve para contratação dessas obras; para os 
66 municípios de Barra do Mendes, Mulungu do Morro, e Itaguaçu da Bahia os TDR foram 
67 concluídos e os atos convocatórios para contratação das obras fui publicado, em abril de 2022; 
68 com relação ao projeto de Correntina o TDR está em elaboração, e em breve ele estará 
69 concluído e publicado. Em resposta ao Sr. Aristóteles que perguntou sobre o projeto 
70 apresentado em Ibotirama, da Associação São Sebastião, da Comunidade Quilombola São 
71 Sebastião em Paratinga/BA, esclareceu que os projetos contemplados nesse processo, de 
72 acordo com as deliberações da Diretoria do CBHSF autorizando a APV a realizar essas 
73 contratações foram apenas os apresentados, e que o projeto apresentado pelo município de 
74 Paratinga não foi selecionado, informação confirmada pelo Sr. Roberto Rivelino que fez parte 
75 da Comissão de Avaliação dos Projetos na época. Na sequência, a representante da Agência 
76 Peixe Vivo apresentou o status dos projetos de sustentabilidade hídrica no semiárido, 
77 informando que o projeto do município de Macaúbas, denominado: “Colhendo água de chuva 
78 e resgatando a cidadania da população do semiárido na bacia do Paramirim” está com status 
79 de 13%, e teve início a construção das cisternas; o projeto do município de Barra do Mendes, 
80 denominado “Agua e Vida no semiárido, produzindo alimentos e resgatando a autonomia 
81 financeira dos agricultores” está com status similar. Na oportunidade o Sr. Ednaldo Campos 
82 solicitou que a marca do CBHSF esteja presente nas próximas apresentações. A Srta. Flávia 
83 Mendes justificou que o slide apresentado segue o padrão da APV, e que informará da 
84 solicitação; esclareceu que nos projetos em campo é orientado a empresa contratada a colocar 
85 em todo material, nas placas, cercas, e nos eventos a logo do CBHSF. Dando prosseguimento, a 
86 Sra. Flávia Mendes apresentou o status do projeto de infraestrutura de saneamento básico, a 
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87 ser implementado no município de São Gabriel/BA, em fase de elaboração do TDR, com 
88 previsão de publicação do edital para junho/2022. Pontou que para este projeto será 
89 importante o estabelecimento de um acordo de cooperação técnica entre o CBHSF e a 
90 prefeitura local. Com relação aos projetos de Esgotamento Sanitário, cujo município 
91 contemplado foi Xique Xique/BA, informou que teve a abertura das propostas e está em fase 
92 recursal das empresas. Expos ainda que, de acordo a matriz de prioridades do CBHSF, uma das 
93 prioridades será a construção de um programa de saneamento rural, que está numa fase inicial, 
94 foi formado um GT de Saneamento, que estão elaborando um manual operativo para esse 
95 programa, que terá um acompanhamento contínuo com foco no saneamento rural. A 
96 Coordenadora Técnica da APV prosseguiu informando o status dos projetos especiais, sendo 
97 que um deles, o estudo sobre o Aquífero Urucuia estava concluído e foi apresentado no início 
98 desta reunião. Com relação ao projeto executivo de limpeza da lagoa de Itaparica em Xique 
99 Xique, está em fase de conclusão para ajustes no projeto executivo, a ser aprovado em breve, 

100 para   posterior   elaboração   do   TDR   para   contratação   da   execução   dessas   ações. Na 
101 oportunidade, o Sr. Ednaldo Campos sugeriu uma reunião com a Secretaria de Meio ambiente 
102 de Xique Xique, a CCRM e a Gerência de Projetos da APV para discutir a questão das macrófitas, 
103 e neste sentido conversará com Thiago Campos, Gerente Técnico da APV. A Srta. Flávia Mendes 
104 trouxe a conhecimento que o programa de Capacitação de Irrigantes é outra ação definida na 
105 Matriz de Prioridades do CBHSF, com previsão dentro do horizonte do PAP, até 2025, sendo 
106 uma capacitação por ano, e que para o ano de 2022 foi escolhido o município de Lapão/BA, e 
107 para atendimento aberto um edital para contratação da consultoria que realizará a capacitação, 
108 em andamento. O Sr. Ednaldo Campos justificou que a escolha do município de Lapão/BA para 
109 inicio das capacitações se deu devido a uma demanda que partiu dele próprio, pois é usuário 
110 da água, e sendo o município de Lapão o segundo maior produtor de cenoura do país, tendo 
111 problemas devido a grande quantidade de perfuração de poços na região, considerou 
112 importante levar uma tecnologia para que os produtores tenham conhecimento do uso racional 
113 da água, causa foi abraçado por todos no município. Na oportunidade, informou ao Professor 
114 Jaime Honorato que tem duas vagas para a UFOB de Barra. A Sra. Flávia Mendes continuo 
115 apresentando o status dos PMSB dos municípios de Campo Alegre de Lourdes, Uibaí, João 
116 Dourado, São Gabriel, Pilão Arcado e Morro do Chapéu, com 65% dos serviços executados; e 
117 dos municípios de Paratinga, Boquira, Formosa do Rio Preto, Oliveira dos Brejinhos e Sítio do 
118 Mato, que estão com quase todos os produtos concluídos. Sobre os instrumentos de gestão de 
119 recursos hídricos, a Coordenadora Técnica da Agência Peixe Vivo informou o levantamento do 
120 trecho incremental do Rio SF, e o levantamento do rio formoso foram concluídos e os estudos 
121 estão disponíveis no Siga SF; trouxe a conhecimento sobre a contratação de uma empresa para 
122 fazer os trechos que não foram levantados no trecho incremental, e que contempla a região do 
123 Médio, entre Carinhanha e Paratinga, e entre os municípios de Morpará e Pilão Arcado, onde 
124 vai ser feito o levantamento da mesma forma que foi realizado na Bacia do Rio Formoso, cujo 
125 edital está em fase recursal. Destacou foi apresentado a demanda de levantamento dos usos 
126 da bacia do Rio de Ondas e para esse levantamento vai ser assinado o acordo de cooperação 
127 técnica entre a SEMA, APV, CBHSF e CBHG; e a previsão é que a contratação aconteça no 
128 segundo semestre de 2022. Aberta a palavra, a Sra. Amanda destacou que a 10envolvimento, 
129 como membro CBHG sempre defendeu que este estudo dos usuários na bacia do Corrente se 
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130 estendesse pra bacia do Grande, em decorrência de que é vizinho do corrente, existe, as vezes 
131 com menor gravidade no sentido da reação das comunidades, mas a extensão dos efeitos e 
132 impactos em relação ao uso da água, as vezes são muito similares. O Sr. Vinicius Caires chamou 
133 atenção do levantamento considerar tanto a captação, quanto o lançamento de efluentes. 
134 Concordando com Vinicius Caires, o Sr. Jaime Honorato considerou que o levantamento do Rio 
135 de Ondas sirva como modelo para as outras bacias, e sugeriu ajuste no instrumento contratual, 
136 a fim de considerar a questão dos lançamentos, pontos de lançamentos, pois dará arcabouço 
137 informacional para todos interessados trabalhar. Neste contexto, a Sra. Flávia Mendes 
138 informou que o TDR para contratação do levantamento ainda não está fechado, vai ser 
139 publicado no segundo semestre de 2022 e, portanto, dá tempo de ser discutido e ajustado. Em 
140 resposta a Tatiane Barreto, a Coordenadora Técnica da APV informou que até 2025 não há 
141 previsão de edital para PMSB, pois de acordo com o planejamento do PAP, o CBHSF já tem todas 
142 as ações fechadas até 2025. Apresentação sobre PL 4546/2021: Em continuidade a pauta da 
143 reunião, o Sr. João Bastos inicia a apresentação explicando que o objetivo do PL 4546/2021 que 
144 é instituir uma política nacional de infraestrutura hídrica, com algumas alterações na Lei 9433, 
145 alterando especialmente competências do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e da ANA. 
146 Frisou que esta PL possui pontos inconstitucionais, não garantem a segurança hídrica e não 
147 integra as políticas hídricas com as ambientais; propõe a cessão onerosa que pode inviabilizar 
148 os instrumentos de gestão; enfraquece os CBHs e os Conselhos Estaduais, transferindo a 
149 competência de elaboração dos Planos de Recursos Hídricos para o Conselho Nacional. Sugeriu 
150 a todos presentes a leitura do documento na íntegra para se inteirar do que está sendo 
151 proposto, e assim poder se mobilizar contra este instrumento. Na oportunidade pediu para 
152 Francimara Pereira, da Agência Peixe Vivo, compartilhar com todos os membros o referido 
153 documento, o que foi feito de imediato. O Sr. Cláudio Pereira chamou a atenção para 
154 necessidade de mobilização social no intento de barrar este instrumento. O Sr. Ednaldo Campos 
155 defendeu a mobilização junto as esferas políticas, prefeitos e deputados, a fim de unir forças 
156 para impedir a aprovação da lei. Neste sentido informou que o próprio CBHSF, através de sua 
157 Diretoria Colegiada, vai até Brasília, no próximo mês, para mobilização neste sentido. A Sra. 
158 Amanda chamou a atenção para que o tema fosse abordado no material publicitário do CBHSF. 
159 O Sr. Lucas Marcolino destacou que se a informação não chegar a todas as esferas da população, 
160 o povo poderá abraçar um discurso de universalização da água de forma errada. A Srta. Flávia 
161 Mendes informou que o CBHSF já vem trabalhando a sobre a temática em seus materiais 
162 impressos, no site, e outras mídias, além da realização um webinários sobre o tema, disponível 
163 no canal do CBHSF no youtube. Apresentação Minutas de Deliberações da Plenária CBHSF: 
164 Dando continuidade, a Sra. Francimara Pereira, da Agência Peixe Vivo, fez a apresentação dos 
165 documentos a serem aprovados na Plenária do CBHSF a ser realizada em maio de 2022. Iniciou 
166 apresentado a Deliberação CBHSF Ad referendum Nº 132/2022 que constitui Grupo de 
167 Acompanhamento do Contrato de Gestão com a finalidade de acompanhar o Contrato de 
168 Gestão nº 28/ANA/2020, firmado entre a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico 
169 (ANA), o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) e a Agência Peixe Vivo. Na 
170 sequência, apresentou a Deliberação CBHSF 133/2022 que aprova o Relatório Anual de 
171 Atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco do exercício 2021. Explicou 
172 que no final de cada ano é feito um relatório dos trabalhos realizados no âmbito do CBHSF 



CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL DO MÉDIO SÃO FRANCISCO – CCR MÉDIO SF 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA – FORMOSA DO RIO PRETO/BA – 26/04/2022. 

 

 

173 durante o ano, a ser aprovado na primeira plenária do ano subsequente, sendo este um 
174 instrumento do Contrato de Gestão. Informou que o relatório está disponível no site do CBHSF 
175 e APV, é um documento suscinto, trazendo apenas o link de acesso a toda documentação, 
176 reuniões e webinários, haja vista os documentos e eventos estarem acessíveis ao público no 
177 site do CBHSF, da APV e no youtube. Apresentação da Campanha “Eu Viro Carranca para 
178 Defender o Velho Chico 2022”: Na sequência, Francimara Pereira apresentou a Campanha eu 
179 Viro Carranca para o ano de 2022, que será realizada na cidade de Ibotirama/BA. Na 
180 oportunidade convidou todos a acessarem a site e mídias sociais da campanha, e a também se 
181 mobilizarem vitualmente. Com a palavra, o Sr. Ednaldo Campos informou que a jornalista 
182 Mariana Carvalho realizará uma ação da Campanha na Escola Agrícola em Irecê/BA, que terá o 
183 apoio do CBHSF através da CCR Médio com material para fazer o evento. Na oportunidade 
184 ressaltou o apoio da FUNDIFRAN para realização do Campanha em Ibotirama. O Sr. Aristóteles 
185 reforçou o desejo CBHSF realizar o evento na cidade de Paratinga/BA, e reafirmou que o 
186 município abraça a causa, e irá realizar a mobilização dia 03 de junho, como todos os anos. 
187 Neste sentido o Coordenador do Médio SF informou que disponibilizará o material para 
188 realização da atividade, e pediu aos membros da CCR Médio firmarem o compromisso escolher 
189 a cidade de Paratinga como sede para a Campanha Eu Viro Carranca de 2023. Informes - Edital 
190 Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH: Na sequência, o Sr. Ednaldo Campos 
191 informou que a Larissa Caires propôs este informe, e embora não pudesse comparecer à 
192 reunião, ia ser designado um membro do INEMA para falar sobre o tema, o que não foi possível. 
193 Informou estar aberta as inscrições para sociedade civil, poder público e usuários a fim de 
194 compor o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH, e para maiores informações, 
195 acessar o site do Estado da Bahia, SEMA e INEMA. Assuntos Gerais: Apoio para Ações de 
196 Monitoramento em Lagoas Marginais: Com a palavra, o Sr. Roberto Rivelino solicitou apoio 
197 financeiro realizar ação de monitoramento na Lagoa de Itaparica, semelhante ao realizado no 
198 ano de 2020, a ser realizado no corrente ano, com uma duração de dois meses. Na 
199 oportunidade sugeriu que este projeto de monitoramento se transforme em um programa de 
200 proteção, para proteção das lagoas marginais do SF. A demanda foi aprovada pelos membros 
201 presentes. O Sr. Ednaldo Campos solicitou que fosse encaminhada a proposta, em documento 
202 padrão, formalmente, para a CCR Médio. Na oportunidade o Sr. Aristóteles e o Sr. Cláudio 
203 Pereira solicitaram que a proposta fosse ampliada para as lagoas marginais de Paratinga e Bom 
204 Jesus da Lapa, o que foi aprovado por todos os membros, cabendo a Roberto Rivelino, 
205 Aristóteles e Cláudio Pereira estruturarem a proposta e encaminharem, em formulário padrão 
206 para a CCR Médio. Apoio Expedição Lagoa das Piranhas: O Sr. Cláudio Pereira, informou que 
207 pediu com o Presidente e o Secretário do CBHSF a possibilidade das ações de monitoramento 
208 realizadas no Baixo SF serem estendidas para Lagoa das Piranhas. Justificou expondo a agressão 
209 ambiental que está ocorrendo desde 2008 na Lagoa das Piranhas, e as consequências desses 
210 impactos na população de seu entorno, devido ao empreendimento da CODEVASF referente a 
211 cultura da banana do Projeto Formoso A e H. Neste sentido o Secretário do Médio, conforme 
212 orientação recebida, pediu aprovação da proposta para que seja encaminhada a Diretoria 
213 Colegiada do CBHSF afim para discutirem sobre o aportar desse recurso estratégico na lagoa 
214 das piranhas. Em resposta o Sr. Ednaldo Campos informou que há recurso aportado para 
215 expedição ser realizada tanto no Submédio quanto no Médio SF, contudo, a previsão é que seja 
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216 realizada em agosto na região do Submédio e em 2023 no Médio SF. Na oportunidade informou 
217 que já existe uma equipe pesquisadores da região do médio SF acompanhando o trabalho da 
218 expedição, dentre eles, o Professor da UFOB Jaime Honorato, membro do CCR Médio SF, que 
219 reiterou o esforço empenhado para realizar a expedição no Médio SF, defendeu a criação de 
220 um programa de monitoramento permanente. Reuniões GACG: O Sr. Jaime Honorato informou 
221 sobre as reuniões realizadas no âmbito do GACG, que foi eleito como coordenador e que a 
222 próxima reunião será realizada em maio. Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL): O Sr. Lucas 
223 Marcolino expos sobre o andamento das ações contra a FIOL e convocou o Sr. Ednaldo Campos 
224 a estar presente representando o CBHSF nas discussões que estão sendo realizadas sobre o 
225 empreendimento na região. Encerramento: Finalizada as discussões, a reunião foi encerrada às 
226 14h30min, sendo lavrado a presente, que após aprovada pelos membros da CCR Médio, será 
227 assinada pelo Coordenador e pelo Secretário. 

 

228 EDNALDO DE CASTRO CAMPOS CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA 

229 Coordenador da CCRMSF Secretário da CCRMSF 


